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Meeuwenslaaptrekonderzoek

Blauwe reiger pakt spreeuw

Naar aanleiding van de korte mededeling

van de heer J. Letzema (blz. 498) zou ik

willen melden, dat ik op 19 oktober 1967

op een weiland bij Ransdorp een troepje

spreeuwen zag fourageren. Vlakbij stond

aan een slootkant een blauwe reiger. Plot-

seling greep de reiger een spreeuw die,
luid gillend, naar binnen gewerkt werd.

Even later vloog de reiger weg.

Van een reactie bij de overige spreeuwen

was niet veel te zien. Alleen toen het slacht-

offer gilde hielden de andere
spreeuwen

op met voedselzoeken, maar gingen daar

later
gewoon mee door.

M. Versluijs, Hobbemakade 107 h,

Amsterdam-Z.

Actie tegen watervervuiling

Op verzoek van de minister van Buiten-

landse Zaken is een Nationaal Comité voor

de campagne Waterbehoud gevormd, waar-

van oud-premier Mr. V. G. M. Marijnen

het voorzitterschap op zich heeft genomen.

Overige leden van het comité zijn Jhr. Mr,

M. van der Goes van Naters, oud-vice-

voorzitter van de Raadgevende Vergadering

van de Raad van Europa, Ir. C. vanRooijen,
directeur van het Rijksinstituut voor Drink-

watervoorziening, W. Mensink, voorzitter

van de Vereniging tot exploitatie van water-

bedrijven, Prof. Dr. P. G. Fohr te Wa-

geningen, J. P. Doets, van het Ministerie

van C.R.M., Ir. J. Verkoren van de Cul-

tuurtechnische Dienst, Dr, G. J. Lammers,

directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst,
Mr. P. F. C. Koch van het ministerie van

Buitenlandse Zaken, Ir. Ph. Schuurman van

de Directie van de Waterstaat, Prof. Dr.

J. W. Tesch, voorzitter van de Gezond-

heidsorganisatie TNO, Ir. J. Baas, water-

graaf van het Waterschap de Berkel en A.

H. Kloos, voorzitter van het N.V.V.

Dit comité zal zich bezig houden met het

organiseren van activiteiten van velerlei

aard ter gelegenheid van de opstelling van

een Handvest voor het Water door de Raad

van Europa, dat ten doel heeft de strijd aan

te binden tegen de toenemende verontreini-

ging van het water, dat een van de belang-

rijkste natuurlijke hulpbronnen is. De stij-

gende behoefte aan water van goede kwa-

liteit, die een gevolg is van de sterke groei

der bevolking en de zich steeds sneller vol-

trekkende industrialisatie in de grote ste-

delijke centra van Europa, maakt het nood-

zakelijk maatregelen te treffen voor een

actie in Europees verband, voor het behoud

van het water, zowel in kwalitatief als in

kwantitatief opzicht.

Alle medewerkers aan dit onderzoek wordt

verzocht hun waarnemingen van de afge-

lopen maanden zo spoedig mogelijk op te

sturen. Voor de volgende winter ontvangen

zij dan een nieuw stencil met nadere in-

structies.

G. Sleeuwenhoek, Albert Verweylaan
12, Delft.
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Gierzwaluwen

Op 26 juni 1967 bevonden wij ons 's mor-

gens te 8.30 uur op de Nieuweweg ten W.

van het dorp Tienhoven, tussen de Bethu-

nepolder en één van de Loosdrechtse plas-

sen. Onze aandacht werd getrokken door

een enorm aantal gierzwaluwen, naar onze

schatting zeker duizend exemplaren.
De gierzwaluwen vlogen vrijwel zonder

geluid te geven vrij laag boven een

terrein van ca. 700 mtr. lengte en een

breedte van ca. 300 mtr. De vogels waren

druk aan het jagen op
de vele insekten.

Boven de langs de weg staande kleine

boompjes stonden ware „rookpluimen” van

muggen. Talloze malen naderden jagende

exemplaren ons tot haast binnen hand-

bereik.

Wij zullen wel nimmer te weten komen

waar deze gierzwaluwen vandaan zijn ge-

komen. Waarschijnlijk betrof het hier een

zg. „weathermovement” en waren de vogels

op grote afstand door slecht weer van hun

broedplaatsen verjaagd. Het is bekend, dat

zelfs broedende gierzwaluwen zich in der-

gelijke gevallen over zeer grote afstanden

kunnen verplaatsen. Opgemerkt moet nog

worden, dat in de omgeving van de waar-

nemingsplaats wel gierzwaluwen broeden,

maar dan in bescheiden aantallen. Op het

moment van onze waarneming was de hemel

zwaar bewolkt. Er stond een matige N.W.-

wind. Om 9-15 uur begonnen de gierzwa-

luwen langzaam te verdwijnen in N.W.-

richting.

Het deed ons veel genoegen, dat de pas-

serende automobilisten, vrijwel zonder uit-

zondering, rekening hielden met de laag-

vliegende vogels en uiterst langzaam reden.

N. en J. M. Marra, Groenekan (Utr.)

Sterke trek van koperwieken

Vrijdagochtend 3 november omstreeks 8 uur

zag ik bij het Kon. Park Het Loo te Apel-
doorn een vlucht koperwieken waarvan ik

de breedte schatte op 4-5 m en de lengte

op 400 m. Ze vlogen van oost naar west.

Ik had dit hier
nog niet eerder gezien.

Dezelfde avond was ik bij de veldvijvers in

het Kon. Park en toen heb ik in een tijds-

bestek van 20 min. ongeveer 1000 koper-
wieken geteld, die uit het oosten kwamen

en hier invielen om te rusten. Er waren

volgens mij enkele kramsvogels tussen. Er

zijn er vermoedelijk nog veel meer geweest,

maar die zaten al in het bos, waardoor ik

ze niet kon tellen.

P. Veenhuizen,

parkwachter Kon. Paleis Het Loo,

Rostocklaan 61, Apeldoorn
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